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Λεπθσζία, 06 Ηνπλίνπ 2017

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
99νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ
ΚΑΙ
61νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ
ε ζπλέρεηα ησλ πξνθεξύμεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ αγσληζκάησλ 10000κ. ΑλδξώλΓπλαηθώλ, Μηζνύ Μαξαζσλίνπ Αλδξώλ-Γπλαηθώλ, Μαξαζσλίνπ Αλδξώλ-Γπλαηθώλ,
Γεθάζινπ Αλδξώλ θαη Δπηάζινπ Γπλαηθώλ πνπ δηεμήρζεζαλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ
Παγθππξίνπ Πξσηαζιήκαηνο Αλδξώλ & Γπλαηθώλ ηνπ 2017, ε ΚΟΔΑ αλαθνηλώλεη ην
πξόγξακκα ησλ ππνινίπσλ αγσληζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό.

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ Λεκεζνύ,
θαη 18 Ινπλίνπ 2017.

ζηηο 17

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ηνπο αγώλεο δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ αζιεηέο-ηξηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα
Μεηξώα ηεο Οκνζπνλδίαο. Κάζε Γπκλαζηηθόο ύιινγνο δηθαηνύηαη λα ιάβεη κέξνο κε
ηνπο αζιεηέο-ηξηεο πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ ΚΟΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ..,
ζύκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ θαη ηε ζύζθεςε
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 08 Ηνπλίνπ 2017.
Με βάζε ηελ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ ηνπ 2004 θαη ηελ
έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Οκνζπνλδίαο ην 2004, ηα αγσλίζκαηα (α) ηνπ
Μηζνύ Μαξαζσλίνπ πνπ δηεμήρζεθε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ, (β) ηνπ Μαξαζσλίνπ
Γξόκνπ ζηηο 19 Μαξηίνπ, (γ) ησλ 10000κ. Αλδξώλ – Γπλαηθώλ ζηηο 20 Απξηιίνπ θαη (δ)
ηνπ Γεθάζινπ Αλδξώλ θαη Δπηάζινπ Γπλαηθώλ πνπ έγηλαλ ζηηο 20-21 Απξηιίνπ,
ππνινγίδνληαη θαη ζηελ ηειηθή βαζκνινγία ησλ αληηζηνίρσλ Παγθππξίσλ
Πξσηαζιεκάησλ.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ, όινη νη αζιεηέο-ηξηεο έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε δύν (2) αηνκηθά αγσλίζκαηα θαη έλα (1) νκαδηθό ή δύν (2) νκαδηθά θαη
έλα (1) αηνκηθό αγώληζκα. Δμαηξνύληαη νη αζιεηέο-ηξηεο ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη
ησλ ζπλζέησλ αγσληζκάησλ νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε ηξία αηνκηθά
αγσλίζκαηα πνπ ζα επηιέμνπλ νη ίδηνη, σο αθνινύζσο:


Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ Παγθύπξην Μαξαζώλην, ζηα 10000κ. θαη
ζην Μηζό Μαξαζώλην δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε άιιν αγώληζκα ζην
Παγθύπξην Πξσηάζιεκα Αλδξώλ – Γπλαηθώλ.



Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ Παγθύπξην Μαξαζώλην θαη ζηα 10000κ.
έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζε έλα αγώληζκα ζην Παγθύπξην
Πξσηάζιεκα Αλδξώλ-Γπλαηθώλ.

-

2–



Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζηνλ Παγθύπξην Μαξαζώλην θαη ζηνλ
Ηκηκαξαζώλην, έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζε έλα αγώληζκα ζην
Παγθύπξην Πξσηάζιεκα Αλδξώλ – Γπλαηθώλ.



Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζην Μηζό Μαξαζώλην θαη ζηα 10000κ. έρεη
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζε έλα αγώληζκα ζην Παγθύπξην Πξσηάζιεκα
Αλδξώλ – Γπλαηθώλ.



Αζιεηήο-ηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζε έλα αγώληζκα εθ ησλ Μαξαζσλίνπ Γξόκνπ,
Μηζνύ Μαξαζσλίνπ θαη 10000κ., έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ζε δύν
αγσλίζκαηα ζην Παγθύπξην Πξσηάζιεκα Αλδξώλ-Γπλαηθώλ.



ε θακία πεξίπησζε αζιεηήο-ηξηα ζηα ζπγθεθξηκέλα αγσλίζκαηα έρεη
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζόηεξα απν ηξία αγσλίζκαηα. Δπηηξέπεηαη
κόλν ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζε νκαδηθό αγώληζκα ( 4 Υ 100κ. ή 4
Υ 400κ.).

ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα πξνθαζνξηζζνύλ απν
ηελ ΚΟΔΑ θαη ζα
νξηζηηθνπνηεζνύλ ζε εηδηθή ζπλεδξία κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Γπκλαζηηθώλ
πιιόγσλ ζηηο 08 Ινπλίνπ 2017 θαζώο θαη κεηαγελέζηεξα.
ΓΔΛΣΙΑ ΤΓΔΙΑ ΑΘΛΗΣΧΝ – ΓΔΛΣΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ
ύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ εκεξ. 08.05.96 όινη νη
αζιεηέο-ηξηεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγώλεο, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε
ην Γειηίν Τγείαο ηνπ ΚΟΑ. Αζιεηήο-ηξηα πνπ δε ζα παξνπζηάζεη Γειηίν Τγείαο ζηε
Γξακκαηεία ησλ Αγώλσλ, δε ζα ηνπ επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ζηνπο αγώλεο.
Πξνηξέπνληαη νη Γπκλαζηηθνί ύιινγνη λα δηεθπεξαηώζνπλ έγθαηξα ηελ έθδνζε ησλ
Γειηίσλ Τγείαο.
Παξάιιεια κε λέα απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΚΟΔΑ εκεξ. 08.04.2009 όινη νη αζιεηέοηξηεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγώλεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα
Μεηξώα ηεο Οκνζπνλδίαο.
ΑΓΧΝΙΜΑΣΑ
Σα αγσλίζκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη θαηά θαηεγνξία είλαη ηα πην θάησ:
AΝΓΡΧΝ
100Μ-200Μ-400Μ-800Μ-1500Μ-5000Μ-110Μ ΔΜΠΟΓΗΑ-400Μ ΔΜΠΟΓΗΑ
3000Μ ΣΖΠΛ-ΜΖΚΟ-ΤΦΟ-ΣΡΗΠΛΟΤΝ-ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ-ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑΓΗΚΟΒΟΛΗΑ-ΑΚΟΝΣΗΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΗΑ-4 Υ 100Μ-4 Υ 400Μ.
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100Μ-200Μ-400Μ-800Μ-1500Μ-5000Μ-100Μ ΔΜΠΟΓΗΑ-400Μ ΔΜΠΟΓΗΑ-3000Μ.
ΣΖΠΛ-ΜΖΚΟ-ΣΡΗΠΛΟΤΝ-ΤΦΟ-ΔΠΗ ΚΟΝΣΧ-ΦΑΗΡΟΒΟΛΗΑ-ΓΗΚΟΒΟΛΗΑΑΚΟΝΣΗΜΟ-ΦΤΡΟΒΟΛΗΑ-4 Υ 100Μ-4 Υ 400Μ.
ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΚΟΔΑ εκεξ. 02 Ματνπ 2017, ζηνπο αγώλεο
ζπκκεηέρνπλ νη αζιεηέο – αζιήηξηεο πνπ ζα θαζνξηζηνύλ ζε εηδηθή ζπλεδξία ζηηο 08
Ηνπλίνπ 2017.
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ ιακβάλεηαη ππόςε ε 10ε θαιύηεξε επίδνζε ηεο
πξνεγνύκελεο ρξνληάο ε νπνία ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ηελ πεξίνδν 1εο.01.2016 –
12.06.2017. Ζ 10ε θαιύηεξε επίδνζε ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο είλαη σο αθνινύζσο:
ΑΓΧΝΙΜΑ

ΑΝΓΡΧΝ

ΓΤΝΑΙΚΧΝ

100Μ.
200Μ.
400Μ.
800Μ.
1500Μ.
5000Μ.
110Μ.ΔΜΠ./100Μ.ΔΜΠ.
400Μ.ΔΜΠΟΓΙΑ
ΜΗΚΟ
ΤΦΟ
ΣΡΙΠΛΟΤΝ
ΔΠΙ ΚΟΝΣΧ
ΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΓΙΚΟΒΟΛΙΑ
ΑΚΟΝΣΙΜΟ
ΦΤΡΟΒΟΛΙΑ
3000Μ.ΣΗΠΛ

11.16
22.33
49.75
2.03.74
4.17.99
17.38.57
17.50
59.61
6.85Μ
1.90Μ
13.35Μ
3.80Μ.
10.97Μ
38.03M
47.62Μ
45.00Μ
11.23.16

12.45
25.75
61.74
2.24.69
5.11.53
22.53.44
16.45
75.19
5.23Μ
1.56M.
10.91Μ
2.70Μ.
10.68Μ
34.30Μ
27.93M.
32.10Μ
13.27.24

ηα νξηδόληηα άικαηα θαη ζε όιεο ηηο ξίςεηο, νη αζιεηέο-ηξηεο ζα έρνπλ δηθαίσκα
γηα ηξείο (3) πξνζπάζεηεο. Γηα ηηο ππόινηπεο ηξεηο (3) ζα ζπλερίδνπλ νη νθηώ (8)
θαιύηεξνη ηεο θαηάηαμεο.
ηα νξηδόληηα άικαηα θαη ζε όιεο ηηο ξίςεηο όπνπ νη ζπκκεηνρέο δε μεπεξλνύλ ηηο
νθηώ (8), νη αζιεηέο-ηξηεο ζα έρνπλ δηθαίσκα γηα έμη (6) πξνζπάζεηεο.
ηνπο ηειηθνύο ησλ θάζεησλ αικάησλ ζα ηζρύζνπλ νη αθόινπζεο δηαηάμεηο:
-

ην Άικα ζε Ύςνο Αλδξώλ ν πήρεο ζα ηνπνζεηεζεί ζην 1.80-1.85-1.90-1.952.00-2.04-2.08-2.12-2.16-2.20-2.23-2.26-2.29-2.32-2.34 θαη κεηά αλά 2 εθ.
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ην Άικα ζε Ύςνο Γπλαηθώλ ν πήρεο ζα ηνπνζεηεζεί ζην 1.50-1.55-1.601.64-1.68-1.72 θαη κεηά αλά 3 εθ.

-

ην Άικα Δπί Κνληώ Αλδξώλ ν πήρεο ζα ηνπνζεηεζεί ζηα 3.60-3.80-4.004.20-4.40-4.60-4.70-4.80-4.90-5.00 θαη κεηά αλά 5 εθ.

-

ην Άικα Δπί Κνληώ Γπλαηθώλ ν πήρεο ζα ηνπνζεηεζεί ζηα 2.70-2.90-3.103.30-3.50-3.60-3.70-3.80-3.90 θαη κεηά αλά 5εθ.

Η είζνδνο ησλ αζιεηώλ ζην ζηάδην ζα γίλεηαη 20' - 60' πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ
αγσληζκάησλ, σο εμήο:
(α) ε όινπο ηνπο δξόκνπο από ηα 100κ. κέρξη ηα 5000κ. 10' πξηλ από θάζε
αγώληζκα.
(β) ε όινπο ηνπο δξόκνπο κε εκπόδηα 15'.
(γ) ην Μήθνο, Σξηπινύλ θαη όιεο ηηο ξίςεηο 20' πξνεγνπκέλσο.
(δ) ην Ύςνο Αλδξώλ - Γπλαηθώλ 40'.
(ε) ην Δπί Κνληώ 60' θαη
(ζη) ηηο θπηαινδξνκίεο 10' λσξίηεξα.
ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΚΛΗΔΧ
ε όια ηα αγσλίζκαηα νη αζιεηέο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ αίζνπζα
θιήζεσο 60' πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ αγσλίζκαηνο, γηα επηβεβαίσζε ηεο
ζπκκεηνρήο.
Αζιεηήο-ηξηα πνπ είλαη δεισκέλνο ζε έλα αγώληζκα θαη δελ παξνπζηαζηεί ζηελ
αίζνπζα θιήζεσο, ζ’ απνθιείεηαη από ηνπο αγώλεο.
Γηα ηελ εηδηθή δηάηαμε παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ηνπο αζιεηέο θαη πξνπνλεηέο
ηνπ ζπιιόγνπ ζαο.
ΣΟΛΔ
ύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΚΟΔΑ εκεξνκ. 22.04.2017
όινη νη αζιεηέο-ηξηεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αγσληζηνύλ κε ηηο θαλέιεο ησλ
πιιόγσλ ηνπο.
Αζιεηήο - ηξηα πνπ δε ζα παξνπζηάζεη ηε ζηνιή ηνπ ζηνλ έθνξν ηνπ αγσλίζκαηνο
δελ ζα ηνπ επηηξαπεί ε είζνδνο ζηνλ αζιεηηθό ρώξν θαη ζα απνθιείεηαη ηνπ
αγσλίζκαηνο.
Οη πην πάλσ εηδηθέο δηαηάμεηο ζα ηεξεζνύλ απζηεξά γη' απηό παξαθαινύληαη νη
Γπκλαζηηθνί ύιινγνη λα ελεκεξώζνπλ έγθαηξα ηνπο αζιεηέο - ηξηεο ηνπο.
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνύο ηεο Ι.Α.Α.F.

-5ΑΡΙΘΜΟΙ
Οη αζιεηέο -ηξηεο πξέπεη απαξαίηεηα λα αγσληζζνύλ κε ηνπο αξηζκνύο ηνπ πιιόγνπ
ηνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί από ηελ ΚΟΔΑ.
Οη αξηζκνί πνπ ζα ηζρύνπλ γηα θάζε Γπκλαζηηθό ύιινγν είλαη:
Γ..Π.
Γ..Ο.
Γ..Δ.

1 - 150
201 - 350
401 - 550

Γ..Ε.
Γ..Κ.
Γ..ΠΡ.

601 - 700
701 - 800
801 - 900

Πξνηξέπνληαη νη Γπκλαζηηθνί ύιινγνη λα είλαη απζηεξνί ζηελ εθαξκνγή ησλ πην
πάλσ.
ΠΑΡΟΤΙΑ ΙΑΣΡΟΤ
Ζ παξνπζία Ηαηξνύ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ είλαη ππνρξεσηηθή.
ΠΑΡΔΛΑΗ
ηελ ηειεηή έλαξμεο ησλ αγώλσλ ζα γίλεη παξέιαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ
Γπκλαζηηθώλ πιιόγσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Κάζε ύιινγνο ζα παξειάζεη κε έλα
αζιεηή κε ην ιάβαξν ηνπ πιιόγνπ. Ο αζιεηήο πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα έρεη
ζην ελεξγεηηθό ηνπ Γηεζλείο επηηπρίεο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ηνπο αγώλεο ζα ηζρύζεη ε βαζκνινγία 6-5-4-3-2-1 γηα ηνπο έμη (6) πξώηνπο ησλ
αηνκηθώλ αγσληζκάησλ θαη 12-10-8-6-4-2 γηα ηα νκαδηθά αγσλίζκαηα.
Ζ κέρξη ζηηγκήο βαζκνινγία κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ αγσληζκάησλ είλαη σο αθνινύζσο:
(α) Μηζόο Μαξαζώληνο
(β) Μαξαζώληνο Γξόκνο
(γ) 10000κ. Αλδξώλ
(δ) Γέθαζιν Αλδξώλ & Δπηαζιν Γπλαηθώλ
ΑΝΓΡΧΝ
1. Γ..ΟΛΤΜΠΗΑ
2. Γ..ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ
3. Γ..ΚΟΡΟΗΒΟ
4. Γ..ΔΤΑΓΟΡΑ
5. Γ..ΕΖΝΧΝ
6. Γ..ΠΡΑΞΑΝΓΡΟ

-

12 Φεβξνπαξίνπ 2017
19 Μαξηίνπ 2017
20 Απξηιίνπ 2017
20-21 Απξηιίνπ 2017

ΓΤΝΑΗΚΧΝ
36Β.
31Β.
8Β.
6Β.
2Β.
1Β.

1. Γ..ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ
2. Γ..ΟΛΤΜΠΗΑ
3. Γ..ΚΟΡΟΗΒΟ
4. Γ..ΔΤΑΓΟΡΑ

40Β.
38Β.
4Β.
1Β.
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ΔΠΑΘΛΑ
ηνπο ηξείο (3) πξώηνπο ληθεηέο θαη ζηηο ηξείο (3) πξώηεο ληθήηξηεο ησλ αηνκηθώλ
αγσληζκάησλ θαζώο θαη ζηηο ηξεηο (3) πξώηεο ληθήηξηεο ησλ Οκαδηθώλ αγσληζκάησλ ζ'
απνλεκεζνύλ έπαζια θαη δηπιώκαηα.
Έπαζια επίζεο ζα απνλεκεζνύλ ζηνπο ηξεηο (3) πξώηνπο ληθεηέο-ηξηεο ηνπ Γεθάζινπ
Αλδξώλ θαη Δπηάζινπ Γπλαηθώλ θαη ησλ 10000κ. Αλδξώλ – Γπλαηθώλ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Αληώλεο Γξ. Γξάθνο

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Πεξηθιήο Μάξθαξεο

